
© 2017 Prodata Informática LTDA

Prodata - Módulo  Financeiro Web



Conteúdo

Financeiro 3

........................................................................................................................................................................................................5Versão 

........................................................................................................................................................................................................6Acessando o Sistema 

........................................................................................................................................................................................................8Padrões de Operação 

................................................................................................................................................................................9Padrões de Operação 

................................................................................................................................................................................11Campos Obrigatórios 

................................................................................................................................................................................12Teclas de Atalho 

........................................................................................................................................................................................................13Visualizar 

................................................................................................................................................................................14Pagamento de Extra Orçamentaria 

........................................................................................................................................................................................................16Execução Orçamentaria 

................................................................................................................................................................................17Nota de Pagamento 

................................................................................................................................................................................20Anulação Nota de Pagamento 

........................................................................................................................................................................................................22Movimentação Bancaria 

................................................................................................................................................................................23Conciliação de Avisos de Lançamentos diversos 

................................................................................................................................................................................25Avisos de Lançamentos Diversos 



3Financeiro

Financeiro

Funções do Módulo Financeiro

O Módulo Financeiro é uma ferramenta que proporciona autonomia para compreender e
gerir  todos  seus  fluxos  de caixa,  promovendo com  segurança o  controle  de  todas  as
informações bancárias. Envolve assim todas as atividades financeiras.
Um módulo capaz de gerir informações de qualidade e em tempo hábil para as tomadas
de  decisão  e  planejamento,  gerando  melhorias  no  controle  de  informações  e
desempenho financeiro.

Funcionalidades

Gera Boletim Bancário, contendo arquivos em meios eletrônicos com dados detalhados
de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário.
Permite o pagamento unificado por meio da emissão de Boleto Bancário.
Para  a  conciliação  bancária,  disponibiliza  rotina  que  processa  arquivos  recebidos
diariamente do banco, contendo o movimento de entrada e saída do dia e saldo final das
contas correntes mantidas pelo município no banco;
Conciliação bancária automática de todos os bancos através do extrato bancário;
Acesso a relatórios como extrato bancário, extrato disponível e saldos de contas;
Lançamento de créditos (Receita Tributária) automático;
Permite registrar as estimativas de receita e de despesa do município para os diversos
meses do ano;
Estabelece  e  registra  cotas  financeiras  por  dotações  orçamentárias,  limitadas  às
estimativas de receitas, bem como o seu remanejamento;
Permite a elaboração do plano de aplicação de recursos financeiros que possibilite o uso
das cotas financeiras, conforme Lei 101/2000 (LRF).
Permite que os empenhos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou
total;
Emite “Relação de Ordens  de Pagamento a serem  pagas”,  para envio ao banco após
assinatura do Ordenador de Despesa;
Gera  arquivos  em  meios  eletrônicos  contendo  dados  detalhados  de  todos  os
pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário;
Para  a  conciliação  bancária,  disponibiliza  rotina  que  processa  arquivo  recebido
diariamente do banco, contendo o movimento de entrada e saída do dia e saldo final das
contas correntes mantidas pelo município no banco;
Disponibiliza rotina que permite o acompanhamento do limite  da autorização legal  para
abertura  de  créditos  adicionais  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  na  Lei  de
Orçamento ou na LDO.

Conhecimentos Exigidos & Requisitos Humanos

Para  uma  utilização  ideal  do  sistema,  é  necessário  que  o  usuário  tenha  alguns
conhecimentos específicos como:
 

Básicos do sistema operacional utilizado;

Básicos de Informática;

Funcionamento da área em qual atua;

Funcionamento  do  sistema  (treinamento  disponibilizado  pela  PRODATA
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INFORMÁTICA LTDA).
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Versão

SIG – Financeiro

  Versão do sistema: 22/11/2017 - Nr: 1.0.55

Versão do setup: 21/11/2017 - Nr: 12.11.08
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Acessando o Sistema

Login: O acesso ao sistema é realizado através  de um  navegador  (Internet  Explorer,Mozilla
Firefox, Google Chrome). 

O sistema solicitará a autenticação do usuário, através de login e senha. 

 
 

Figura 1 - Tela Inicial de Acesso ao Sistema:
 

 
 

•Informe o login e pressione <TAB> ou <ENTER>. Caso o usuário referente ao login que foi
informado já esteja cadastrado no sistema, o campo nome receberá o nome do usuário.

•Informe a senha e pressione <TAB> ou <ENTER>
 
 

Mensagens de erro
 

Usuário informado não foi encontrado: Se o login do usuário for  informado errado ou não
existindo o seu cadastro no banco, a seguinte mensagem de erro será exibida:
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Tentativa Invalida: Caso o usuário informe a senha incorreta ainda terá mais 4 tentativas. Se
o erro ainda persistir , a senha será bloqueada e apenas o administrador  do sistema poderá
efetuar o desbloqueio da mesma.
 



8Financeiro

Padrões de Operação
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Padrões de Operação

Botões para execução de cadastro
 

Clique para Salvar ou Alterar um registro.
 

Clique para Limpar a Tela.
 

Clique para Excluir um registro
 
 

Botões para pesquisa
 

        
Clique ou pressione <F9> para realizar pesquisa(s) em um registro já existente, será
visualizado a tela de Pesquisa Rápida.
 

Exemplo:
 

 

Informe o(s) campo(s) e clique no botão Pesquisar*.
 

*Clique duas vezes selecionar o registro pesquisado.

 

*Se a pesquisa não retorna um resultado, será exibido a mensagem:
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Botões para Navegação
 
 

        
Próximo registro de um cadastro;
 

Registro anterior de um cadastro;
 
 

Campos para edição, inclusão e seleção de registros
 
 

# (contador automático) Inclui um registro de forma automática, obedecendo um sequencial;
 

          
Edição de campos alfanuméricos (pode ser utilizado para pesquisa);
 

Seleciona/Edita campos no formato data;
 
 

          
Seleciona uma opção pré-definida de um campo;
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Campos Obrigatórios

Os  campos  obrigatórios  são  identificados  por  *  (Asterisco)  ou  contadores  automáticos
(Código). Para efetuar um cadastro os campos devem estar  preenchidos  de acordo com  o
seu formato (Numérico, alfanumérico, datas, etc.)

Exemplo:
 

 
 

Mensagens dos campos obrigatórios
 
Se  algum  campo  obrigatório  não  for  informado  corretamente,  a  seguinte  mensagem  será
exibida:
 

 

Clique  no  botão  <OK>  ou  aguarde  a  mensagem  desaparecer,  o  sistema  indica  quais  os
campos que deverão ser preenchidos com uma borda vermelha.
 

Exemplo:
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Teclas de Atalho

     Para Abrir pesquisa;

 Avança para os campos seguintes em uma tela;

     Retrocede o cursor para a primeira linha da página;

     Avança o cursor para a última linha da página;

 +   Retorno ao campo anterior da tela;
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Visualizar
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Pagamento de Extra Orçamentaria

A principal funcionalidade desta tela e realizar o pagamento da extra orçamentaria.
A extra orçamentaria  são as  despesas  que não estão previstas  no orçamento e
geralmente são correspondem  à  restituições  (retenções)  ou  entrega  de  valores
arrecadados como receita extra orçamentaria. 

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item  de Menu   no canto
esquerdo superior da tela.

Visualizar>Pagamento de Extra Orçamentaria

Informe os campos Data Inicial e Data Final.

Informe o campo Gestão

(Opcional) informe o campo Tipo de Retenção para visualizar a pequisa somente de uma
retenção selecionada.

Clique no botão Pesquisar.
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Apos realizar a pesquisa, selecione o lançamento(s) e clique no botão Gerar Pagamento.
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Execução Orçamentaria

Fases da Execução Orçmentaria
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Nota de Pagamento

O  pagamento  é  o  último  estágio  da  despesa  pública.  É  quando  se  efetiva  o
pagamento  ao  ente  responsável  pela  prestação  do  serviço  ou  fornecimento  do
bem,  recebendo  a  devida  quitação.  Caracteriza-se  pela  emissão  do  cheque,
ordem bancária ou outros tipos de pagamento em favor do credor.  O  pagamento
da despesa só será efetuado após a regulamentação da liquidação.

“A  ordem  de  pagamento  é  o  despacho  exarado  por  autoridade  competente,
determinando que a despesa seja paga”. (art. 64 da Lei nº 4.320/64)”.

 
“O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado, após sua regular
liquidação”.

(art. 62 da Lei nº 4.320/64)”.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item  de Menu   no canto
esquerdo superior da tela ou pelo ícone na tela Principal

Execução Orçamentária>Nota de Pagamento

Ficha: Selecione a ficha na qual está empenhada a despesa. Clique em “tab” para ir para o
próximo campo. 

Nº Pre Empenho: Clique na lupa para abrir a tela de seleção de empenhos, aqui será
visualizado todos os empenhos na ficha selecionada.

Nº Nota Liq: Informe a liquidação ou clique na lupa para selecionar as liquidações
existentes para o empenho atual. 
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Clique no botão “Adicionar” conforme imagem abaixo: 

Data: Digite a data para pagamento da despesa. 

Valor: Este campo visualiza o valor da liquidação selecionada, mas pode ser editado. 

Nº Conta: Informe a conta bancária pela qual a despesa será paga. 

Forma Pag: Selecione o tipo do documento do pagamento. Exemplo: Cheque, Dinheiro,
Boleto Bancário, etc. 

Nr. Doc: Informe o número do documento de pagamento. 

Fonte/Det.: Este campo visualiza o detalhamento da fonte informada no empenho, mas
fica disponível para modificação.  Histórico: Visualiza o histórico gravado no empenho. 

Para finalizar, clique no botão “Adicionar”. 
   1 - Adicionar e limpar para informar o valor restante do pagamento. 
   2 - Adicionar e Sair após ter informado o pagamento e voltar para tela principal.
   3 - Adicionar para incluir e manter o pagamento na tela.
   4 - Limpar para Limpar a tela.
   5 - Excluir para excluir um pagamento.
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Anulação Nota de Pagamento

O pagamento da despesa só será efetuado após a regulamentação da liquidação.
A anulação de pagamento só poderá ser realizada se não  existir  um  lançamento
de Conciliação para o pagamento informado

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item  de Menu   no canto
esquerdo superior da tela.

Execução Orçamentária>Anulação Nota de Pagamento

 
Selecione um pagamento a ser  anulado informando os campos Ficha, Nº Pre Empenho,
Nota de Liquidação e Nº de Pagamento. 

Clique no botão “Adicionar” conforme imagem abaixo: 
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Após selecionar o pagamento, será informado automaticamente todos os campos
(informações) para anular o pagamento, informe o campo Valor* a ser anulado e clique no
botão Adicionar e Sair.

Ao realizar uma anulação de pagamento, o Valor*  a ser anulado pode ser Total ou Parcial.
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Movimentação Bancaria

Fases da Movimentação Bancária
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Conciliação de Avisos de Lançamentos diversos

A principal funcionalidade desta tela é controlar os saldos das contas bancárias de
modo  que  pode  ser  realizado  a  conferencia  laçamentos  existentes  de  debito
(despesas)  e  crédito  (Receitas)  a  fim  de ajustar/realizar  o  fechamento  de  uma
determina conta.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item  de Menu   no canto
esquerdo superior da tela ou pelo ícone na tela Principal

Movimentação Bancaria>Conciliação de Avisos de Lançamentos diversos

Nº Conta*: Selecione uma conta previamente cadastrada. O Nº Conta também pode ser
utilizado para pesquisar todas as conciliações.

(Opcional) Gestão: Selecione uma gestão previamente cadastrada.

(Opcional)Data inicial & Data final : Informe o intervalo de datas para pesquisar os
pagamentos a ser conciliados.Ex: 01/08/2017 a 01/09/2017.

Selecione os Avisos a serem conciliados conforme a imagem abaixo:
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Informe o campo Data da Conciliação  e clique no botão Conciliar ou realize a conciliação
de acordo com a data do lançamento, clicando no botão Conciliar com data do
Documento.
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Avisos de Lançamentos Diversos

A principal funcionalidade desta tela é realizar o lançamento de Receitas (Crédito)
alem de permitir realizar conciliações bancarias de Despesas (Débito) & Receitas
(Crédito)

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item  de Menu   no canto
esquerdo superior da tela ou pelo ícone na tela Principal

Movimentação Bancaria>Avisos de Lançamentos diversos

Nº Conta*: Selecione uma conta previamente cadastrada e clique no botão Adicionar.
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Informe os campos obrigatórios:

1 - Data de Aviso*.

2 - Débito/Crédito* Débito para despesas e crédito Receitas

3 - Forma de Pagamento*

Clique no botão:

  1 - Adicionar e limpar para informar um aviso. 

      2 - Adicionar e Sair após ter informado o aviso e voltar para tela principal.

      3 - Adicionar para incluir e manter o aviso na tela.

   4 - Limpar para Limpar a tela.

   5 - Excluir para excluir um aviso.
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Após informar o aviso, selecione o mesmo e clique no botão Adicionar.
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Informe os campos obrigatórios:

1 - Tipo de Aviso*.

2 - Fonte/Detalhamento* 

3 - Gestão Financeira*

4 - Valor do Aviso*.

Clique no botão:

  1 - Adicionar e limpar para informar um aviso. 

      2 - Adicionar e Sair após ter informado o aviso e voltar para tela principal.

      3 - Adicionar para incluir e manter o aviso na tela.

   4 - Limpar para Limpar a tela.

   5 - Excluir para excluir um aviso.
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